Предмет: Објашњење Јавне набавке број 63/15, чији је предмет набавке курирске
услуге
Захтев за појашњење:
Питање број 1.
Da li je, u slučaju kada je ponuđač upisan u Registar ponuđača pri Agenciji za privredne registre,
dovoljno umesto dokaza navedenih pod 1-5. i pod brojem 5.1. (Obavezni uslovi), dostaviti kopiju
Rešenja o upisu u Registar ponuđača?
Da li je, u slučaju kada je ponuđač upisan u Registar ponuđača pri Agenciji za privredne
registre, neophodno ispuniti zahtev naveden u tački 3. (Obavezni uslovi), odnosno da li potvrde
izdate od strane nadležnog Privrednog i Prekršajnog suda i u tom slučaju moraju biti izdate nakon
objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, ili je dovoljna činjenica da
ponuđač ima aktivan status u Registru ponuđača?
Dodatno pitanje, a odnosi se na BON-JN.
U odnosu na zahtev naveden pod tačkom 5.1. Obaveznih uslova (Izveštaj o bonitetu za
javne nabavke BON-JN Agencije za privredne registre), ističemo da isti Izveštaj za traženi period
(od maja 2014. godine do oktobra 2014. godine) neće biti javno dostupan, niti postoji mogućnost
da se isti izveštaj ili potvrda pribavi od Agencije za privredne registre, imajući u vidu da rok za
obradu navedenih izveštaja u Agenciji za privredne registre za posmatrani period ističe tek
31.03.2015. godine. Imajući u vidu objektivnu nemogućnost da se traženi Izveštaj dostavi, molimo
za informaciju kako je u tom slučaju moguće ispuniti uslov iz tačke 5.1. Obaveznih uslova.
DHL finansije pitaju za datum izdavanja menice i za datum dospeća.

Одговор

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве
(Образац изјаве понуђача, дат је у тачки 6. на страни 10 конкурсне
документације.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом.
Питање број 2.
Da li ste saglasni da na menici stoje datumi od 24.03.2015. do 24.03.2016. godine?
Одговор

Меница за озбиљност понуде треба да важи 30 дана дуже од рока важења понуде, а
меница за добро извршење посла 30 дана дуже од рока важности уговора, а с
обзиром да је у овом тренутку непознат датум потписивања уговора не можете
ограничити меницу до 24.03.2016. године.

